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تاریخ پذیرش مقاله98/06/12 :

عموم ًا جهت ارزیابي فرآیندهاي طبيعي ،از قبيل اثرات بلندمدت تغيير اقليم که متأثر از اندرکنش مؤلفههای سازنده سامانه

اقليمی از قبيل بيوسفر،ليتوسفر و یا عواملی که خارج از سامانه اقليمی،تغييرات آب و هوایی را در بازه زمانی درازمدت کنترل
مینمایند ،و همچنين در خصوص فرآیندهاي کوتاه مدت که شامل توالي پوشش گياهي و فرآیندهاي ژئومورفولوژیكي است،

پایش تغيير صورت ميگيرد .همچنين ،به منظور ارزیابی اثرات ناشي از فعاليتهاي انساني از قبيل جنگلزدایي ،کشاورزي
و شهرسازي ،پایش تغيير مورد استفاده قرار ميگيرد .همانگونه که تغييرات محيطي انعكاس دهنده وضعيت مدیریت اراضي
است ،روش هاي پایش تغيير ميتواند به ارزیابي این عمليات کمک کند .در این راستا هدف از پژوهشحاضر سنجش و

پيش بينی تغييرات پوششگياهی حوزه استان مازندران طی دوره  2005-2017با استفاده از زنجيره مارکوف و  GISمیباشد.

برای بررسی و تجزیه تحليل تغييرات از روش طبقهبندی decision treeبا توجه به استانداردهای ناسا ابتدا برای هر

valu16

یک کالس تعریف شد .بر این اساس مشخص شده است که آستانه ی تغيير در منطقه ی مورد مطالعه با  1انحراف از ميانگين

قرار داشته است .پس از تعيين آستانه ی تغيير ،مناطق دارای تغييرات کاهشی ،افزایشی و بدون تغيير مشخص گردیده است.

جهت ارزیابی دقت تكنيک های سنجش تغيير پس از برداشت واقعيات زمينی که از طریق بازدید ميدانی و تصاویر ماهواره

ای  Google Earthبه دست آمد از دقت کل و ضریب کاپا استفاده شد .بر اساس نتایج به دست آمده مشخص گردید که
دادههای ارزیابی شده با ميانگين دقت کل  ، 91ضریب کاپای  0/88را در ارزیابی پایش تغييرات پوششگياهی منطقهی مورد

مطالعه به خود اختصاص دادهاند.
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 -1مقدمه

پوششگیاهی از زیستبومهای اصلی زمین است و
نقش غیرقابلجایگزینی در تنظیم و حفاظت از هوا سپهر،
آبوخاک ،کاهش غلظت گازهای گلخانهای و افزایش و
حفظ ثبات آبوهوا دارد .در نتیجه ،هرگونه تغییر در پوشش
گیاهی ،تأثیر بزرگی بر محیطزیست طبیعی خواهد گذاشت
) .(Weishou et al, 2011: 2438پوششهای گیاهي ،به علل مختلف
و بهمرورزمان در اثر عوامل طبیعي و یا انساني دچار تغییر
شده که شرایط و عملكرد اکوسیستم را تحت تأثیر قرار
ميدهد .بنابراین نیاز به آشكارسازي ،پیشبیني و مراقبت
چنین تغییراتي در یك اکوسیستم از اهمیت به سزایي
برخوردار است (پورخباز و همكاران .)24 :1393 ،امروزه تغییرات
بدون برنامه کاربري اراضی ،پوشش گیاهی به یك مشكل
حاد تبدیل شده است و اکثر تغییرات کاربري اراضی پوشش
گیاهی بدون یك برنامهریزي مدون و با توجه اندک به اثرات
محیط زیستی آنها صورت میگیرد .در چهار دهه گذشته
تغییرات کاربري اراضی ،پوشش گیاهی در ایران با سرعت
فزاینده در بعضی جهات نامطلوب به وقوع پیوسته است و
این باعث تشدید روند تخریب اراضی شده است .ازآنجاکه
تغییرات در کاربري اراضی ،پوشش گیاهی در سطوح وسیع
و گسترده صورت میگیرد ،لذا تكنولوژي سنجش از راه
دور 1یك ابزار ضروري و با ارزش در ارزیابی تغییرات به
دلیل پوشش مكرر و تكراري کره زمین میباشد (مهدوی و
همكاران .)188 :1393 ،بهطورکلی اندازهگیري میدانی و استفاده
از دادههاي سنجش از دور ،دو روش عمده براي استخراج
درصد پوشش گیاهی میباشد .خصوصیاتی نظیر فراهم
ساختن دید وسیع و یكپارچه از منطقه ،قابلیت تكرارپذیري،
سهلالوصول بودن دادهها ،دقت باالي دادههاي حاصله و
صرفهجویی در زمان از ویژگیهایی است که استفاده
ازاینگونه اطالعات را براي بررسی پوشش گیاهی و کنترل
تغییرات آن نسبت به سایر روشها ارجحیت میبخشد
(جباری و همكاران .)28 :1393 ،نقشههاي پوشش سطح زمین،
1- Remote sensing

نمایي واقعي از پدیده زیستي و فیزیكي موجود در سطح
زمین مثل پوشش گیاهی ،آب ،بیابان ،یخ ،برف و پدیدههاي
ایجادشده توسط انسان است (Yaghobzadeh & Akbarpour, 2011:
) .5-22در طول زمان ،الگوهای پوشش زمین و بهتبع آن
کاربری اراضی دچار تغییر و دگرگونی اساسی میشوند؛
اصوالً برای استفاده بهینه از قابلیتهای منابع طبیعی ،کسب
اطالعات دقیق از پتانسیلهای کاربری اراضی امری ضروری
است .امروزه ،فنآوری سنجش از راه دور بهعنوان یك
راهكار ارزشمند در جهت شناسایی منابع طبیعی ،بهویژه
درروند تهیه نقشههای کاربری اراضی ،در مناطق مختلف
جهان بهصورت علمی مورد استناد قرار میگیرد (شریفی
و همكاران .)214:1392،لذا با توجه به کاربردهای فراوان
آشكارسازی تغییرات به کمك فناوری سنجشازدور برخی
از این کاربردها شامل تغییرات کاربری و پوشش اراضی،2
تغییر پوشش گیاهی و جنگلی ،3تغییر چشمانداز 4و تغییرات
شهری و غیره از برنامههایی است که جهت آشكارسازی
تغییرات مورداستفاده قرار میگیرد (اميدوار و همكاران:1394 ،
 .)113با توجه به مباحث مذکور ،هدف از پژوهش حاضر
آشكارسازی تغییرات پوشش گیاهی منطقه در استان
مازندران طی دوره  2005-2015با استفاده از تكنیكهای
سنجشازدور ( )RSو سیستم اطالعات جغرافیایی ()GIS
میباشد.
در مورد تغییرات پوشش گیاهی تحقیقات زیادی در
داخل و خارج از کشور صورت گرفته که به مواردی اشاره
میگردد:
  Puissantو همكاران ( ،)2014در تحقیقي با استفادهاز روش شيءگرا اقدام به تهیه نقشه جنگلهاي سطح شهر
نمودند و نشان دادند که روش شيءگرا نقشهاي دقیق و
درعینحال با تفكیك قوي عناصر سبز تولید مينماید.
 زارعچاهكوهی و همكاران ( ،)1395در پژوهشی باعنوان »ارزیابی تغییرات مكانی پوشش گیاهی مراتع مناطق
2- Land-use and land-cover (LULC) change
3- Forest or vegetation change
4- Landscape change
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خشك و نیمهخشك با استفاده از سنجههای بومشناسی
سیمای سرزمین (مطالعه موردی :مراتع پشتكوه استان یزد)«
به این نتیجه رسیدند که سنجه تراکم حاشیه بیشترین تأثیر
را بر تفكیك طبقات دارد ،اما در مورد نقشه تیپهای گیاهی
سنجههای سیمای سرزمین به یك اندازه اهمیت داشتند و
سنجه مهمتری مشخص نشد و نسبت به تفكیك واحدهای
شكل زمین قدرت تفكیك کمتری داشتند .درنهایت با انجام
آنالیز تشخیص ،تابع تفكیك و سنجههایی که بین تیپهای
گیاهی و طبقات شكل زمین ،تفكیك ایجاد کردند .نتایج
آنالیز تشخیص نشان داد که سنجههای تعداد لكه ،تراکم
حاشیه و شاخص پیچخوردگی شكل لكههای سیمای
سرزمین میتوانند واحدهای تیپ گیاهی و شكل زمین را از
یكدیگر تفكیك کنند.
 آرخی ( ،)1394در پژوهشی با عنوان »آشكارسازيتغییرات پوشش /کاربري اراضي با پردازش شیءگرای
تصاویر ماهوارهاي با استفاده از نرمافزار  "Idrisi selviدر طي
دوره زماني  25ساله تغییرات پوشش /کاربري اراضي منطقه
آبدانان را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده که در
فاصله سالهاي  1364تا  ،1389شاهد روند کاهشي اراضي
با پوشش مرتعي متوسط و خوب بوده که بیانگر روند کلي
تخریب در منطقه از طریق جایگزین شدن مراتع متوسط و
خوب توسط کاربريهای مرتع فقیر و اراضي بایر میباشد.
درنهایت با توجه به پژوهشهای اشارهشده ،این
پژوهش عالوه بر بررسی معیارهای موردسنجش قرارگرفته
در پژوهشهای پیشین ،جهت پردازش از دادههای مادیس
 product land coverبهره گرفته است که یكی از پرکاربردترین
productهایی که در ارتباط با مادیس طراحیشدهproduct ،
 land coverآن میباشد که بهصورت ساالنه مورد استفاده
قرار میگیرد ،در حالیکه در پژوهشهای پیشین بیشتر تأکید
بر سنجندههای لندست و قابلیتهای آن بوده است.همچنین
در این پژوهش برای بررسی تغییرات از روش طبقهبندی
 decision treeبا توجه به استانداردهای ناسا بهره گرفته
شد ،که بهخوبی میتواند برای کاربردهای مختلف سطح،

سطح زمین ،اتمسفر و اقیانوسها مورداستفاده قرار گیرد.
در پژوهش حاضر برای این محصول و دیتاهای آن اهمیت
قابلتوجهای اختصاص یافت و پژوهشهای پیشین ما را در
رسیدن به اهداف پژوهش ،این یاری نمودند که بتوانیم به
خوبی مسائل مرتبط با تغییرات پوشش گیاهی را شناسایی
نماییم .در نهایت تمامی عوامل مرتبط مورد بررسی قرار
گرفت.

 -2مواد و روشها

ارزیابی تغییرات کاربری اراضی برای تجزیهوتحلیلهای
محیطزیست ،برنامهریزی و مدیریت ضروری است.
مدلساز تغییر زمین ،نرمافزاری برای ایجاد توسعه پایدار
بومشناختی است ،که برای تشخیص مسئله مبرم و رو به
افزایش تغییرات سرزمین و نیازهای تحلیل حفظ تنوع زیستی
طراحی و ساختهشده است و بهصورت ابزار جانبی درون
سامانه نرمافزار  TerrSetوجود داشته ،همچنین بهصورت
افزونه برای نرمافزار  ArcGISنیز در دسترس است .مدلساز
تغییر زمین ،ابزاری را در اختیار قرار میدهد که به کمك
آن میتوان به ارزیابی و مدلسازی تجربی تغییرات کاربری
اراضی و اثرات آن بر محدوده موردمطالعه و نیز زیستگاهها
پرداخت (آرخی و اصفهانی.)1393 ،
جهت پردازش دادههای مادیس از product land cover
آن بهره گرفته شد که یكی از پرکاربردترین productهایی
است که در ارتباط با مادیس طراحی شده product land
 coverآن میباشد و بهصورت ساالنه مورد استفاده قرار
میگیرد .این سنجنده با توانهای تفكیك مكانی 250-500
و همچنین  1کیلومتر از  36باند طیفی در محدوده مرئی،
مادونقرمز بازتابی ،و مادونقرمز حرارتی بهخوبی برای
کاربردهای مختلف سطح ،سطح زمین ،اتمسفر و اقیانوسها
مورداستفاده قرار میگیرد .بهمنظور بررسی و تحلیل پروفیل
تغییرات پوشش گیاهی در حوزه استان مازندران با استفاده
از شاخصهای  NDVIو  EVIمحصول MOD12Q1سنجنده
مادیس در سالهای  2017 ،2005استفاده شد .تصاویر
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مربوطه بهصورت سالیانه با توان تفكیك  500متر و سیستم
مختصات سینوسی بهصورت ترکیبی از دادههای  aquaو
 terraتهیه شده است .بررسی تغییرات با استفاده از روش
طبقهبندی  decision treeبا توجه به استانداردهایی که توسط
ناسا ارائه شده اجرا گردید و در گام بعدی نقشه پیشبینی
تغییرات آن با استفاده از مدل زنجیره مارکوف محاسبه شد.
سپس با استفاده از نرمافزار  Arc Gisبه تجزیه و تحلیل
این تغییرات پرداخته شد ،اینكه چه کاربری با چه درصد
تغییراتی به کدام محدوده تعلق یافته است.

 -1-2مدل زنجيره مارکوف

یكي از تدابیري که به منظور شناخت بهتر و سادهتر
عوامل و متغیرهاي موجود در مورد مسأله به کار گرفته
ميشود مدلسازي است .منظور از مدل یا الگو تصویري
است ،از واقعیتها و روابط موجود گرفته شده و نشانگر

متغیرهاي موجود ،نحوه ارتباط آنها و نتایج حاصل از کنش
و واکنش آنها است .مدلسازي یك ابزار مهم براي مطالعه
تغییر کاربري ميباشد که توانایي اندازهگیري و پیشبیني
تغییرات پوششگیاهي را دارد .مدلهاي پوشش گیاهي و
تغییر کاربري ميتوانند به تولید فرضیههاي علمي کمك
کنند.
یكی از روشها برای پیشبینی تغییر کاربری زمین،
روش زنجیرهای مارکوف است .بنیانگذار این روش آندره
آندرویچ مارکوف ،ریاضیدان روسی در سال  1907میباشد.
روش زنجیرهای مارکوف ،براساس یك روش احتماالتی و
با درنظر گرفتن گذشت زمان ،تغییرات ایجاد شده را نشان
میدهد و براساس این تحلیل نسبت تبدیل کاربریهای
مختلف و امكان پیشبینی آنها در آینده فراهم میشود .با
پیشبینی تغییرات کاربری میتوان میزان گسترش و تخریب
منابع را مشخص و این تغییرات را در مسیرهای مناسب

نگاره  :1دیاگرام جریانی انجام کار
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هدایت نمود.
مدل مارکوف ،شامل زنجیره متوالی از متغیرهای تصادفی
 x1, x2, x3و ...میباشد ،به عبارت دیگر اگر مجموعهای از
حاالت را به صورت }  S = {S1, S2, S3, ... , Srداشته باشیم،
 Pijاز رابطه( )1زیر محاسبه میگردد:
رابطه 1

دراین رابطه Pij :احتمال رفتن از حالت  iبه حالت  jرا
پس از  nگام نشان میدهد.
در این مدل دو نقشه مربوط به دو دوره زمانی به صورت
ماتریسی با یكدیگر مقایسه میشوند .به طوری که براساس
طبقهبندی حداکثر احتمال ،پیشبینی میشود که هر پیكسل
در هر کالس با چه احتمالی در همان کالس مانده یا به
کالسی دیگر تبدیل میشود (آرخی و عطا .)281 :1397،بنابراین
در این طبقهبندی توزیع ارزش بازتابی در هر نمونه تعلیمی
توسط یك تابع تراکم احتمال ،که براساس تئوری احتمال
بیس بنا شده ،نمایان خواهد شد .این طبقهبندی ،احتمال
اینكه هر سلول متعلق به یك کاربری باشد را بررسی نموده
و سلول را به کاربری با باالترین احتمال عضویت اختصاص
میدهد .آنالیز مارکوف بر روی مطالعه انواع پوشش گیاهی
و تغییر پوشش شهری و غیر شهری متمرکز شده است.
خروجی مارکوف شامل احتماالت تبدیل وضعیت ،ماتریس
مساحتهای تبدیل شده هر کالس و در نهایت تصاویر
احتماالت شرطی برای تبدیل کاربریهای مختلف است.

 -2-2تعيين دقت نقشه کاربري اراضي

پس از طبقهبندي تصاویر ماهوارهاي و تهیه نقشه پوشش
و کاربري اراضي ارزیابي صحت این نقشهها براي اکثر
استفادهکنندگان ضروري به نظر ميرسد .براي تهیه نقشه
واقعیت زمیني ميتوان از عكسهاي هوایي ،نقشههاي
موضوعي موجود و یا عملیات میداني استفاده نمود .رایجترین
روش تجزیه و تحلیل استفاده از ماتریس خطا ميباشد.

هدف از تهیه این ماتریس مقایسه دو گروه داده با یكدیگر
است که در آن ،یك گروه از کالسهها حاصل از طبقهبندي
است و گروه دیگر دادههاي زمیني یا مرجع ميباشد .چنین
ماتریسي شكل مربع دارد .با استفاده از این ماتریس ميتوان
به ماهیت دو گروه خطاي حذف و اضافه (گماشته شده) پي
برد .خطاي حذف بدین معني است که یكسري از پیكسلها
باید در کالس فرضي  1طبقهبندي ميشدند ولي طبقهبندي
کننده آنها را در کالس دیگر طبقهبندي کرده است .خطاي
اضافه به آن دسته از پیكسلهایي اشاره ميکند که در واقع
متعلق به کالس  1نیستند ولي جزء کالس  1طبقهبندي
شدهاند .بنابراین ميتوان گفت که مجموعه پیكسلهایي که
روي قطر اصلي ماتریس قرار گرفتهاند پیكسلهایي هستند
که درست طبقهبندي شدهاند و مجموعه پیكسلهایي که بر
روي سایر عناصر این ماتریس قرار گرفتهاند نشانگر دو نوع
خطاي حذف و اضافه ميباشند .یكي از کاربردهاي مهم
ماتریس خطا محاسبه دقت کلي نقشه ميباشد.
برآورد دقت براي درک نتایج به دست آمده و به کار
بردن این نتایج براي تصمیمگیري خیلي مهم هستند.
معمولترین پارامترهاي برآورد دقت شامل ،دقت کلي،1
دقت تولیدکننده ،2دقت کاربر 3و ضریب کاپا 4هستند.از نظر
تئوري احتماالت ،دقت کلي نميتواند معیار خوبي براي
ارزیابي نتایج طبقهبندي باشد .چرا که در این شاخص نقش
شانس قابل توجه است .دقت کلي از جمع عناصر قطر
اصلي ماتریس خطا تقسیم بر تعداد کل پیكسلها طبق رابطه
( )2بدست ميآید .به دلیل ایرادات وارده بر دقت کلي ،غالب ًا
در کارهاي اجرائي که مقایسه دقت طبقهبندي مورد توجه
است ،از شاخص کاپا استفاده ميشود .چون شاخص کاپا
پیكسلهاي نادرست طبقهبندي شده را مدنظر قرار ميدهد.
موارد باال براي مقایسه تكنیكها با همدیگر جهت انتخاب
بهترین روشهاي پایش تغییر محاسبه گردید .براي تعیین
1-. Overall Accuracy
2- Producer Accuracy
3-. User Accuracy
4- Kappa Coefficient
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دقت نقشه حاصل از طبقهبندي دادههاي ماهوارهاي سال
 ،2005-2017با در اختیار داشتن نقشه حاصل از طبقهبندي
عوارض و با حضور در منطقه تعدادي نمونه به روش
تصادفي با استفاده از دستگاه  GPSنمونهبرداري شد .الزم
به توضیح است که براي اجتناب از اشتباه در ارزیابي دقت
مناطق انتخاب شده براي این منظور ،مستقل از نمونههاي
مورد استفاده براي تعیین حد آستانه بودند .بدین جهت دقت
نقشه تغییرات تهیه شده از تصاویر ماهوارهاي چند زمانه
الزم است تا مورد ارزیابي قرار گیرد.
در مرحله تعیین دقت نقشه ،در واقع مشخص ميشود
که نقشه حاصل از طبقهبندي تا چه میزان با واقعیات زمین
همخواني دارد .ارزش و استفاده از قابلیت هر نقشه تولید
شده به درجه دقت آن بستگي دارد .روش بسیار معمول
و استاندارد براي تعیین دقت نقشههاي طبقهبندي شده
استفاده از ماتریس خطا ميباشد .در تعیین دقت نقشههاي
یاد شده نیاز به اطالعات زمیني یا مناطق آموزشي ميباشد.
مناطق آزمایشي در حقیقت شامل نواحي نمونه از انواع
کاربريهاي مورد نظر ميباشد که معموالً به صورت تصادفي
انتخاب ميشوند و ضوابط آماري مبني بر داشتن تعداد
نمونه کافي جهت حصول اطمینان الزم در برآورد دقت
و واریانس طبقات مدنظر قرار ميگیرند .در ماتریس خطا
دادههاي مرجع(ستونهاي ماتریس) با دادههاي طبقهبندي
شده(ردیفهاي ماتریس) مقایسه ميگردند .روش دیگر
استفاده از دقت کلي است که از شاخصهایي ميباشد که در
بیان دقت نتایج بدست آمده از روشهاي مختلف طبقهبندي
مورد استفاده قرار ميگیرد .از نظر تئوري احتماالت ،دقت
کلي نميتواند معیار خوبي براي ارزیابي نتایج طبقه بندي
باشد ،چرا که در این شاخص نقش شانس قابل توجه است.
دقت کلي از جمع عناصر قطر اصلي ماتریس خطا تقسیم بر
تعداد کل پیكسلها بدست ميآید:
رابطه()2
 = تعداد کل پیكسلهاي آزمایشي.

 = ∑ جمع عناصر قطر اصلي ماتریس خطا.
در اغلب موارد شاخص کاپا براي تعیین دقت نتایج
حاصل از روشهاي مختلف طبقهبندي استفاده ميشود .به
دلیل ایرادات وارده بر دقت کلي غالب ًا در کارهاي تحقیقاتي
پروژههاي اجرائي که مقایسه دقت طبقهبندي مختلف
مدنظر است ،از شاخص کاپا استفاده ميشود .چون شاخص
کاپا پیكسلهاي نادرست طبقهبندي شده را مدنظر قرار
ميدهد(رضایی مقدم وهمكارن.)1389،
شاخص کاپا با استفاده از فرمول زیر محاسبه ميشود:
φ1 − φ 2
رابطه()3
=
1−φ2
رابطه()4



∑ 
 =1

1


= φ1

رابطه()5
 = عناصر قطر اصلي.
 = تعداد کالسها.
 = تعداد کل نمونههاي آزمایشي در تمام طبقات.
= جمع ستونها.
= جمع ردیف.
دقت تولیدکننده ،احتمال اینكه یك پیكسل در تصویر
کالسهبندي در همان کالس در روي زمین قرار بگیرد و
دقت کاربر ،احتمال اینكه یك کالس مشخص در روي
زمین در همان کالس بر روي تصویر طبقه بندي شده قرار
بگیرد ميباشد که از روابطه زیر محاسبه ميگردند(آرخی،
:)1393
رابطه()6
رابطه()7
که در روابط فوق:
 =Paدرصد دقت کالس  aبراي دقت تولیدکننده
 =taتعداد پیكسلهاي صحیح طبقهبندي شده به عنوان
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جدول  :1نمونه یک ماتریس خطا با شش کالس یا ماتریس خطا حاصل از طبقه بندی پيكسلهای نمونه تعليمی
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براساس دو دقت ذکر شده ،دو خطای گماشتهشده 1و
حذفشده 2به صورت زیر تعریف میشوند (فاطمی و رضایی:)1391،
رابطه ()8
رابطه ()9
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 -3موقعيت محدوده مورد مطالعه

استان مازندران بین  35درجه و  47دقیقه تا 36
درجه و  35دقیقه عرض شمالی و  50درجه و  34دقیقه
طول شرقی از نصفالنهار گرینویچ قرار گرفته است .این
استان در قسمت شمال مرکزی کشور واقع و از شمال به
دریای مازندران ،از جنوب به استانهای تهران و سمنان،
از باختر و جنوب باختری به گیالن و قزوین و از خاور
به استان گلستان محدود است .استان مازندران با مساحت
 23756کیلومتر مربع وسعت 1/46 ،درصد از مساحت کل
کشور را به خود اختصاص داده است.
بر اساس آخرین آمار جمعیت آن به  2823606نفر می
رسد .مازندران تنها استانی است ،که با سه محور هراز ،
کندوان و سواد کوه با مرکز کشور مرتبط بوده و سه فرودگاه
ساری  ،نوشهر و رامسر ارتباط هوائی آن را با سایر نقاط
برقرار ساخته و راه آهن سراسری از آن عبور می کند .عالوه
بر آن جاده ساحلی از رامسر تا بابلسر به طول  220کیلومتر
و با فاصله  10الی  300متر از کنار دریا می گذرد (سازمان
مدیریت و برنامه ریزی.)1396،

خطای گماشتهشده (  )  که بر اساس دقت کاربر
محاسبه میگردد ،معادل آن درصد از پیكسلهایی است که
در واقع متعلق به کالس مورد نظر نبوده ولی طبقهبندی
کننده آنها را جزء آن کالس خاص در نظر گرفته است.
خطای حذفشده(  ) مربوط به آن درصد از پیكسلهایی  -4یافتههای تحقيق

آشكارسازی بهنگام آشفتگیهای سرزمین ،جهت
است که در واقعیت زمینی مربوط به کالس مورد نظر است
کشف به موقع و اقدام جهت کنترل ،جبران و یا کاهش
ولی جزء کالسهای دیگر طبقهبندی شدهاند.
آن ،گامی بسیار اساسی میباشد .این اطالعات برای بررسی
 1 - Commissionروند توسعه نابهنجار سرزمین و کاهش اثرات منفی آن
2 -Omission
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بر منابع طبیعی ،انسانها و زیرساختها و افزایش سری
سطح آگاهی عمومی ،مورد نیاز هستند .در این فرایند،
تولید مستمر نقشههایی با دقت مطلوب از عناصر مختلف
سرزمین ،یكی از ابزارهای مهم نظارت عرصههای منابع
طبیعی و محیطزیست است .به دلیل محدودیت موجود در
اخذ و تهیه تصاویر ماهوارهای از مناطق وسیع در محدوده
زمانی مشخص ،بهناچار ممكن است موزاییكی از تصاویر
تهیه شده در زمانهای مختلف برای تهیه نقشه پوشش
گیاهی یكپارچه مورداستفاده قرار گیرد و یا نیاز به بررسی
خصوصیات پوشش در سالهای متمادی باشد .لذا الزم
است تحلیل درستی از روند تغییرات فصلی هر نوع پوشش
گیاهی در طول یك سال موجود باشد تا زمانهای بهینه
برای این منظور انتخاب گردد .در پایش تغییرات پوشش
گیاهی ،الزم است میان تغییرات فصلی با تغییرات تدریجی
و یا ناگهانی متأثر از فروافت عرصه ،تمایز قائل شد.
در تحقیق حاضر فرض بر این است که با تحلیل
سریهای زمانی بلندمدت دادههای ماهوارهای میتوان
چنین تغییراتی را پایش نمود ،لذا پروفیل تغییرات پوشش
گیاهی با استفاده از محصول  MOD12Q1سنجنده مادیس
و محاسبه شاخصهای  NDVIو  EVIدر طول سالهای

نگاره  :2موقعيت محدوده در استان
مازندران

 2005و  2017در منطقه استان مازندران برای  16کالس
کاربری اراضی مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است .نتایج
تحقیق نشان میدهد که الگوی تغییرات پوشش گیاهی با
استفاده از دو اندکس  NDVIو  EVIبرای هر کالس کاربری
متفاوت میباشد و بهطورکلی افزایش ،ثبات و سپس کاهشی
منطقی را در طول بازه یكساله نشان میدهد که میتواند
به محققین در شناسایی انواع پوشش از یكدیگر و درنتیجه
در انتخاب بازه زمانی مناسب اخذ تصویر جهت بررسی
تغییرات پوشش در منطقه موردمطالعه ،کمك نماید.
در این راستا ،با بهکارگیری ابزارهای سنجشازدوری در
گام اول مطالعات ،میتوان زمان آغاز انحراف تغییرات به
سمت ناهنجاری و روند آنها را تشخیص داد .بهطور مثال
انحراف از فنولوژی نرمال سطح زمین که همان تغییرات
فصلی زمین حاوی پوشش گیاهی است میتواند توسط
سنجندههای ماهوارهای تصویربرداری شود و فعالیتهای
جنگلزدایی ،سالمت جنگل (مانند :نرخ نابودی درختان)
خشكسالی و آنومالیهای آب و هوایی را نشان دهد.
سنجندههای تعبیهشده بر روی ماهوارهها ،اندازهگیریهای
منظم و مستمر نواحی وسیعی از سرزمین را امكانپذیر
میسازند که برای بررسی اثرات بسیاری از فرآیندهایی که
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موجب ایجاد آشفتگی در سرزمین ميشوند ،مناسب هستند
مانند آشفتگیهای فیزیكی (خشكسالی ،آتشسوزی
و سیالبها) ،زیستی (حشرات گیاهخوار و پاتوژنها) و
انسانی (جنگلزدایی ،شهرنشینی و کشاورزی) .هدف از این
مطالعه ،بررسی و تحلیل پروفیل تغییرات پوشش گیاهی در
منطقه با استفاده از شاخصهای  NDVIو  EVIمحصول
 MOD12Q1سنجنده مادیس در سالهای 2005،2015می
باشد.
تصاویر مربوطه بهصورت سالیانه با توان تفكیك  500متر
و سیستم مختصات سینوسی بهصورت ترکیبی از دادههای
 aquaو  terraتهیهشده است .برای بررسی تغییرات با استفاده
از روش طبقهبندی decision treeبا توجه به استانداردهایی
که توسط ناسا ارائهشده اجرا شد .ابتدا برای هر  valu16یك
کالس تعریف شد اولین کالس که با مقدار صفر تعیین
میشود و شامل پهنه مربوط به آب است.
دومین کالس با مقدار یك مربوط به جنگلهای
همیشهسبز ،کالس دو جنگلهای پهنبرگ ،کالس سه،
پهنههای جنگلی برگریز سوزنی ،کالس چهار برگریزهای
پهنبرگ ،کالس پنج جنگلهای بهصورت ترکیبی ،کالس

نگاره  :3کاربری پوشش
گياهی حوزه استان مازندران
در بين سالهای
2005-2010 -2017

شش بوتهزار ،کالس هفت پوشش ساوانا ،کالس هشت
چمنزار ،کالس نُه تاالبها ،کالس  10زمین زراعی،
کالس11مناطق شهری ،کالس  12نواحی برفی ،کالس13
پوششهای پراکنده ،کالس 14مناطق طبقهبندی نشده،
درنهایت نقشه حاصل از طبقهبندی ایجاد شد .بعد از
تهیه نقشه حاصل از طبقهبندی دوباره تغییرات مدنظر یك
طبقهبندی دیگر حاصل از بیشترین تغییرات ایجادشده در
منطقه ،برای بررسی در قالب یك خروجی نهایی ارائه
گردید.

تعيين آستانه

بسیاری از الگوریتمهای پایش تصویر از قبیل الگوریتم
موجود در دستههای جبر و تبدیل نیازمند انتخاب آستانه
برای متمایز ساختن مناطق تغییر افزایشی و کاهشی از بدون
تغییر است ) .(fung& ledrew, 1988: 1449-1454معموالً برای
انتخاب آستانه از دو روش استفاده میشود.
.1فرآیند آزمونوخطا .2روش آماری .در این مطالعه از
روش آماری که بر اساس انتخاب یك انحراف معیار مناسب
از میانگین است استفاده شد .برای اینكه وزن اعداد با هر
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جدول  :2ارزیابی دقت تكنيک سنجش تغييرات کاربری سال2005
دقت کاربر

جمع

بایر

پوشش گیاهی کم تراکم

پوشش گیاهی متراکم

کالس ها

65/38

52

3

15

34

پوشش گیاهی متراکم

90/16

61

55

6

پوشش گیاهی کم تراکم

100

39

37

150

بایر

40

70

40

جمع

92/5

78/57

85

دقت تولید کننده

84

دقت کل

126

دقت کلی

6364

دقت انتظار

0/77

ضریب کاپا

جدول  :3ارزیابی دقت تكنيک سنجش تغييرات کاربری سال2010
جمع

بایر

پوشش گیاهی کم تراکم

پوشش گیاهی متراکم

کالس ها

49

1

9

39

پوشش گیاهی متراکم

61

1

پوشش گیاهی کم تراکم

62
39

39

150

بایر

40

70

40

جمع

98

87

98

دقت تولید کننده

92/66

دقت کل

139

دقت کلی

6315

دقت انتظار

0/89

ضریب کاپا

واحدی ثابت شود از روش استاندارد کردن استفاده میشود
برای استاندارد کردن دادهها از رابطهی زیر استفاده گردید:
رابطه ()10
_

در رابطهی فوق  xiمقدار عددی هر پیكسل و  xمیانگین
پیكسلها همچنین  sانحراف معیار پیكسلها مقدار  zهم
استانداردشده متغیر میباشد .درنهایت برای تعیین بهترین
آستانه انحراف از میانگینهای مختلف از قبیل 2± ، 1.5± ، ±1
و غیره بررسی شد و بهترین آستانه جهت تعیین مناطق تغییر
و بدون تغییر افزایشی و کاهشی مشخص گردید.

بر اساس نگاره شماره 4تعداد نقاط نمونه برداری شده
به منظور صحت سنجی طبقه بندی حاصله ،نقاط مربوط به
اراضی بایر  40عدد از این تعداد  1عدد به خارج از محدوده
در سال 2005اطالق یافته ،که برآورد دقت تولید کننده 98
درصد از  100در طبقهبندی را نشان میدهد .همچنین نقاط
مربوط به پوشش گیاهی متراکم  40عدد از این تعداد1
عدد به خارج از محدوده در سال 2005اطالق یافته ،که
برآورد دقت تولید کننده  98درصد از  100در طبقه بندی
را نشان میدهد .همچنین نقاط مربوط به پوشش گیاهی
کم تراکم  70عدد از این تعداد 9عدد به خارج از محدوده
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در سال 2005اطالق یافته ،که برآورد دقت تولید کننده 87
درصد از  100در طبقه بندی را نشان میدهد.

سال2010

نقاط مربوط به اراضی بایر  40عدد از این تعداد  3عدد
به خارج از محدوده در سال 2010اطالق یافته،که برآورد
دقت تولید کننده  92/5درصد از  100در طبقه بندی را نشان
میدهد .همچنین نقاط مربوط به پوشش گیاهی متراکم 40
عدد از این تعداد  6عدد به خارج از محدوده در سال2010
اطالق یافته ،که برآورد دقت تولید کننده 85درصد از  100در
طبقه بندی را نشان میدهد .همچنین نقاط مربوط به پوشش
گیاهی کم تراکم  70عدد از این تعداد 15عدد به خارج از
محدوده در سال 2010اطالق یافته ،که برآورد دقت تولید
کننده  57/78درصد از  100در طبقه بندی را نشان میدهد.

سال2017

نقاط مربوط به اراضی بایر  40عدد از این تعداد  1عدد
به خارج از محدوده در سال 2017اطالق یافته،که برآورد
دقت تولید کننده  98درصد از  100در طبقهبندی را نشان

نگاره  :4کاربری پوشش گياهی
حوزه استان مازندران دربين
سالهای2005-2010 -2017

میدهد .همچنین نقاط مربوط به پوشش گیاهی متراکم 40
عدد از این تعداد 2عدد به خارج از محدوده در سال2017
اطالق یافته ،که برآورد دقت تولید کننده 95درصد از 100
در طبقه بندی را نشان میدهد .همچنین نقاط مربوط به
پوشش گیاهی کم تراکم  70عدد از این تعداد 13عدد به
خارج از محدوده در سال 2017اطالق یافته ،که برآورد دقت
تولید کننده  81درصد از  100در طبقه بندی را نشان میدهد.
در سال  2005کاربریهای مربوط به پوششگیاهی متراکم
که مساحتی بالغبر 398/77از سطح منطقه را به خود اختصاص
داده است ،کاربریهای مربوط به این دوره زمانی ازجمله بایر،
پوشش گیاهی متراکم ،پوشش گیاهی پراکنده میباشد که
برآورد تغییرات رخداده در کاربریهای مذکور بیشترین
تغییرات به ترتیب مربوط به پوشش گیاهی کم تراکم با
میانگین  55/62درصد  ،در قسمتهای شمال غربی و شرقی
محدوده و کمترین تغییرات مربوط به پوشش گیاهی متراکم با
میانگین  77/21درصد در قسمتهای میانی منطقه میباشد.
همچنین بنا به مشاهدات رخداده مربوط به تصویر سال2005
نشان میدهد که کاربری پوشش گیاهی متراکم که در تصویر
سال 2017به پوشش گیاهی کم تراکم تبدیل شدهاند،
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جدول  :4ارزیابی دقت تكنيک سنجش تغييرات کاربری سال2017
دقت کاربر

جمع

بایر

پوشش گیاهی کم تراکم

پوشش گیاهی متراکم

کالس ها

73

52

1

13

38

پوشش گیاهی متراکم

97

59

57

2

پوشش گیاهی کم تراکم

100

39

39

150

بایر

40

70

40

جمع

98

81

95

دقت تولید کننده

89

دقت کل

134

دقت کلی

6226

دقت انتظار

1

ضریب کاپا

جدول  :5ارزیابی تغييرات کاربری ها

2010

2017

2005

درصد
26/93

مساحت
494/37

درصد
20/43

مساحت
375/02

47/12

864/80

50/32

923/65

24/80

455/20

29/12

534/44

کالس ها

درصد

مساحت

21/77

398/77

پوشش گیاهی متراکم

55/62

1018/52

پوشش گیاهی کم تراکم

22/59

413/72

بایر

متر تا  2260متر با ضریب شیب  15تا  99درصد بودهاند.
همچنین پیشبینی انجام شده با استفاده از زنجیره مارکوف
گویای آن است که اراضی پوششی کم تراکم ،که درسال
 2017مساحتی بالغ بر 864/80کیلومتر مربع بوده به نسبت
تغییرات رخ داده در سال  2022به اراضی بایر تبدیل خواهد
شد.

 -5نتيجهگيری

در این مطالعه بهمنظور آشكارسازی تغییرات و تجزیه
تحلیل تغییرات از روش طبقهبندی  decision treeبا توجه
نگاره :5نقشه پیشبینی شده
به استانداردهای ناسا اجرا شد .که ابتدا برای هر  valu16یك
کمترین تغییرات را به خود اختصاص دادهاند .در نهایت با کالس تعریف شد.
توجه به پیشبینی تغییرات مشاهدهشده میتوان چنین نتیجه اولین کالس که با مقدار صفر تعیین میشود ،شامل پهنه
گرفت که این تغییرات بیشتر مربوط به رنج ارتفاعی  1400مربوط به آب است.
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دومین کالس با مقدار یك مربوط به جنگلهای همیشهسبز ،نتیجه بر اساس ارزیابی درستی یا ارزیابی کیفی مقایسه و
کالس دو جنگلهای پهنبرگ ،کالس سه ،پهنههای جنگلی آزمایش شود.
برگریز سوزنی ،کالس چهار برگریزهای پهنبرگ ،کالس
پنج جنگلهای بهصورت ترکیبی،کالس شش بوتهزار -6 ،منابع و مآخذ
کالس هفت پوشش ساوانا ،کالس هشت چمنزار ،کالس  .1آرخی ،عطا؛ صالح ،بهنام ( .)1397مبانی سنجش از دور
نُه تاالبها ،کالس  10زمینگرائی ،کالس  11مناطق شهری ،رقومی،انتشارات نوروزی،چاپ اول،ص.281
کالس  12نواحی برفی ،کالس 13پوششهای پراکنده .2 ،آرخی ،صالح« ،)1394( .آشكارسازي تغییرات پوشش/
کالس 14مناطق طبقهبندی نشده ،و درنهایت نقشه حاصل کاربري اراضي با پردازش شیءگرای تصاویر ماهوارهاي
با استفاده از نرمافزار ( Idrisi selviمطالعه موردی :منطقه
از طبقهبندی تهیه شد.
بعد از ارائه نقشه حاصل از طبقهبندی ،دوباره برای بررسی آبدانان) « ،فصلنامه علمی -پژوهشي اطالعات جغرافیایي
تغییرات مدنظر یك طبقهبندی دیگر حاصل از بیشترین (سپهر) ،دوره  ، 24شماره  ، 95پاییز ،صص .51-62
تغییرات ایجادشده در منطقه صورت گرفت و در قالب  .3آرخی ،نیازی؛ صالح ،یعقوب« ،)1393( .مقایسه
یك خروجی نهایی ارائه گردید .بر این اساس مشخصشده تكنیكهاي مختلف پایش تغییر کاربری اراضي/پوشش گیاهی
است که آستانهی تغییر در منطقهی موردمطالعه با  1انحراف با استفاده از  RSو ( GISمطالعه موردی :حوزه دره شهر -استان
از میانگین قرار داشته است .پس از تعیین آستانهی تغییر ،ایالم) « ،فصلنامه سنجشازدور و سامانه اطالعات جغرافیایي
مناطق دارای تغییرات کاهشی ،افزایشی مشخص گردیده در منابع طبیعی (کاربرد سنجشازدور و  GISدر علوم منابع
است .جهت ارزیابی دقت تكنیك پایش تغییر پس از طبیعي) ،دوره  ،5شماره  ،3پاییز ،ص .13
برداشت واقعیات زمینی که از طریق بازدید میدانی و  .4امیدوار ،نارنگی فرد ،عباسی؛ کمال ،مهدی ،حجتاهلل.
تصاویر ماهوارهای  Google Earthبه دست آمد ،از دقت (« ،)1394آشكارسازی تغییرات کاربری اراضی و پوشش
کل و ضریب کاپا استفاده شد .بر اساس نتایج بهدستآمده گیاهی در شهر یاسوج با استفاده از سنجشازدور« .فصلنامه
مشخص گردید که دقت کل  91و ضریب کاپای  0/88را در جغرافیاو آمایش شهری -منطقهای ،شماره  ،16پاییز ،صص
ارزیابی پایش تغییرات پوشش گیاهی منطقهی موردمطالعه .111-126
به خود اختصاص دادهاند.
 .5رضایی مقدم ،رضایی بنفشه ،فیضیزاده ،نظمفر؛
بخش عمدهای از تغییرات افزایشی در منطقه ناشی از عدم محمدحسین ،مجید ،بختیار ،حسین ( ،)1389طبقه بندی
وجود فرصتهای شغلی در منطقه برای جذب نیروی کار پوشش اراضی /کاربری اراضی بر اساس تكنیك شیءگرا و
مازاد و فقر اقتصادی ساکنان منطقه که فشار مناطق با پوشش تصاویر ماهوارهای ،مطالعه موردی :استان آذربایجان غربی،
چمنزار از طرق دامداری سنتی به باالترین حد خود رسیده پژوهشهای آبخیز داری ،دوره ،23شماره.19-2،32
و کاهش سطح چمنزارها را به دنبال داشته است.
 .6زارع چاهكوهی ،طاهری محمدآبادی ،آذرنیوند؛
درمجموع میتوان بیان کرد که روشهای سنجش تغییرات محمدعلی ،نیكو ،حسین « ،)1395( .ارزیابی تغییرات مكانی
متفاوت ویژگیهای مربوط به خود را داشته و هیچ روشی پوشش گیاهی مراتع مناطق خشك و نیمهخشك با استفاده
بهتنهایی مناسب و قابلاستفاده برای تمام موارد نیست از سنجههای بومشناسی سیمای سرزمین (مطالعه موردی:
و به موجب سختی شناسایی یك روش مناسب ،در عمل مراتع پشتكوه استان یزد) « ،نشریه مدیریت بیابان ،شماره
روشهای مختلف سنجش تغییرات برای فراهم کردن بهترین هفتم ،بهاروتابستان ،صص .46-56
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